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 ملخص:

 مصدر السورية األزمة أصبحت حيث التركي، اإلقتصاد على سوريا يف الزناع تأثريات الورقة هذه تتناول

 الدول مع خاصة واألمنية، واإلنسانية السياسية وإنعكاساتها ألبعادها بالنسبة ،2011 يف بدايتها منذ دويل قلق

 كل يف مباشر، بشكل األزمة هذه ونتائج آثار تركيا شهدت وقد سوريا، مع طويلة برية حدود  تتقاسم التي

 شهدته ملا تركيا يف واسعا جدال أثار اإلقتصادي اجلانب ولعل واإلقتصادية، واالجتماعية واألمنية السياسية اجلوانب

 تأثري مدى أخرى ناحية ومن املباشرة وغري املباشرة تأثرياته حيث من الزناع أوال نتيجة إرتدادات من األخرية

  نفسها. تركيا على األزمة يف املباشر التركي راطاإلخن

 اإلقتصادية. التداعيات الالجئني، السوري، الزناع تركيا، املفتاحية: الكلمات

Abstract : 

 This paper deals with the effects of the conflict in Syria on the Turkish economy. 

The Syrian crisis has become a source of international concern since its beginning in 2011, 

in terms of its dimensions and political, humanitarian and security implications, especially 

with countries that share long land borders with Syria. In all political, security, social and 

economic aspects, and perhaps the economic side raised a wide controversy in Turkey for the 

last witnessed the repercussions of the first result of the conflict in terms of its direct and 

indirect effects on the other hand the extent of the impact of Turkey's direct involvement in 

the crisis on Turkey.  

Key words: The conflict in Syria, Turkey, Economic impacts, refugees. 
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 مقدمة:

يعترب الزناع يف أي منطقة بالعامل حالة غري صحية يف العالقات بني الدول حيث 

للحياة العادية للمواطنني، و تتأثر تسود معه حالة عدم إستقرار و إنفالت أمين، و تعطل 

به الدولة اليت يدور يف رحاها الزناع و تنتشر آثاره على الدول املجاورة، و قد متتد إىل 

أبعد من اإلقليم نفسه، فالزناع السوري مثال حي ملا يشكله الزناع من خطر على إستقرار 

تأثرت بشكل كبري، ولعل الدول، ولعل تركيا اليت تشترك مع سوريا حبدود طويلة للغاية 

اجلانب اإلقتصادي هو العامل األكثر حساسية، و الذي يالمس حياة الناس مباشرة، وعليه 

حاولت هذه الورقة تناول اآلثار االقتصادية واالجتماعية للزناع السوري على اإلقتصاد 

 التركي ونطرح اإلشكال التايل :
 اإلشكالية: 

 تواصل يف سوريا على اإلقتصاد التركي ؟ماهي اآلثار اإلقتصادية للزناع امل

 الفرضيات: 

اجلوار اجلغرايف بني تركيا وسوريا كان سببا يف إنتشار التداعيات اإلقتصادية  -

 للزناع يف سوريا.

اآلثار اإلقتصادية واإلجتماعية اليت أفرزها الصراع يف سوريا كانت نتيجة فشل  -

 السياسة التركية يف التعامل مع األزمة.

 منهجية الدراسة:

مت إتباع املنهج الوصفي التحليلي الذي يتالءم منهجيا مع طبيعة املوضوع املدروس          

حيث أن املنهج الوصفي ميكن الباحث من مجع معطيات ليتم فيما بعد وصف الظاهرة مث 

حتليلها، كما مت اإلستعانة باملنهج اإلحصائي حيث مت إستخدام اإلحصائيات واملعطيات 

الرقمية و مت حتليلها من خالل جداول تبعها حتليل هذه األرقام ملعرفة فيما بعد آثار كل 

 متغري.

ولإلجابة على هذا اإلشكال مت تقسيم الورقة إىل جمموعة حماور، حيث تناول 

األول تأثريات الصراع على الصادرات التركية، أما الثاين فتناول اآلثار على سوق العمل أما 

 ثار على اإلستهالك و الرابع  تناول اآلثار على اإلنفاق العام.لث فتطرق إىل اآلاملحور الثا

إن األزمة السورية مل تعد أثارها مقتصرة على سوريا فقط، بل تعدت آثارها إىل 

دول اجلوار، يف كل اجلوانب ولعل أهم التداعيات اليت أضرت بتركيا هي اليت مست اجلانب 
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 نتيجة التدخل التركي يف األزمة و نتيجة األزمة يف حد ذاهتا اإلقتصادي، فكان هذا التأثري

 ملا هلا من أثار، خاصة أننا نعلم أن البلدين كانا يقيمان عالقات اقتصادية قوية جدا.
 . التأثريات على الصادرات التركية :1

تظهر اآلثار التجارية ألي صراع بشكل مباشر أو غري مباشر حيث أفرز الصراع يف 

الة من اإلنكماش الواضح حلجم التجارة مع البلدان املجاورة، مما أدى إىل اخنفاض سوريا ح

مستوى الرفاهية يف كل من تركيا و سوريا وإخنفاض يف دخل املنتجني من اجلانبني و الذين 

حيث أن االقتصاديات اليت ترتبط بعالقات جتارية مع البلدان  1البينية يشاركون يف التجارة

د تكاليف مالية مباشرة وغري مباشرة، باإلضافة إىل ارتفاع يف أسعار املتنازعة تتكب

الصادرات بسبب زيادة تكاليف النقل النامجة عن إعادة توجيه الصادرات إىل مناطق أكثر 

 (.1إستقرار. ) أنظر اجلدول 

 2016-2000: الصادرات التركية إىل سوريا 1اجلدول 

إمجايل حجم التجارة )ألف 

 أمريكي(دوالر 

القيمة اإلمجالية للصادرات   

)السنة ، القيمة اإلمجالية 

 للواردات (

القيمة اإلمجالية 

ألف )القيمة ،  للصادرات

 دوالر أمريكي(
 السنة

729.507 545.240 184.267 2000 
744.617 463.476 281.141 2001 
581.542 314.770 266.772 2002 
671.948 261.193 410.755 2003 
642.334 247.551 394.783 2004 
694.212 142.585 551.627 2005 
796.667 187.250 609.417 2006 

1.057.048 259.282 797.766 2007 
1.438.710 323.697 1.115.013 2008 
1.643.091 221.454 1.421.637 2009 
2.297.098 452.493 1.844.605 2010 
1.946.507 336.646 1.609.861 2011 
565.408 67.448 497.960 2012 

1.109.382 84.909 1.024.473 2013 

                                                 
1 IRC (International Rescue Committee),Economic Impact of Syrian Refugees Existing 
Research Review& Key Takeaways. Policy Brief. January 1, 2016. Available at: 
https://www.rescue.org/sites/default/files/document/465/ircpolicybriefeconomicimpactsofsyria
nrefugees.pdf.  

https://www.rescue.org/sites/default/files/document/465/ircpolicybriefeconomicimpactsofsyrianrefugees.pdf
https://www.rescue.org/sites/default/files/document/465/ircpolicybriefeconomicimpactsofsyrianrefugees.pdf
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1.916.461 115.499 1.800.962 2014 
1.573.538 51.506 1.522.032 2015 
1.387.728 65.389 1.322.339 2016 

 قاعدة بيانات التجارة اخلارجية للمعهد التركي لإلحصاءاتمصدر: 
http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do؟alt_id=1046  

من خالل اجلدول يبدو أنه بعد تطبيع العالقات بني البلدين أدى إىل تطور 

العالقات اإلقتصادية بني تركيا وسوريا بشكل سريع، بالتوازي مع املناخ السياسي اإلجيايب 

، حيث ميكن تفسري العالقات التجارية بني البلدين 20001بني البلدين اجلارين خالل سنة 

حيث ساد توتر  2000ي فترة " الزناع " يف فترة ما قبل عام يف ثالث فترات، األوىل ه

سياسي كبري و رافقه حجم تبادل جتاري منخفض، مث تلتها  فترة "التطبيع" بني عامي 

واليت فرضها التعاون السياسي االستراتيجي بني البلدين بعد عقد إتفاقية  2010و  2000

ية كثرية أدت إىل زيادة حجم التجارة، أضنة التارخيية، و أدت إىل توقيع اتفاقيات جتار

واليت تدهورت فيها العالقات التجارية، حيث  2010أما املرحلة الثالثة فهي بعد عام 

، مث اصطدم باإلجتاه التصاعدي ويستند 2012حجم التجارة بشكل كبري حىت عام إخنفض 

فضت الصادرات إخن 2012بشكل رئيسي على الصادرات من تركيا، مع تصاعد العنف يف عام 

 . 2التركية إىل سوريا بشكل حاد

، هذه الزيادة 2014ومع ذلك  فإن الصادرات من تركيا إىل سوريا ارتدت يف عام  

جاءت نتيجة لصادرات الشركات اليت أنشأها الالجئون السوريون يف تركيا إىل املناطق 

ف على حتويل الدخل اخلاضعة لسيطرة اجلماعات املعارضة للنظام السوري ينطوي هذا املوق

احلدود  من الشركات وخاصة من تلك املوجودة يف املحافظات اجلنوبية التركية اليت تقع مع

السورية اليت تشارك يف التجارة احلدودية مع سوريا، إىل املؤسسات املنشأة حديثا من قبل 

 الالجئني يف تركيا.

وخلق منطا جديدا وهكذا غري تدفق الالجئني أمناط اإلنتاج املحلية السابقة 

يكتسب فيه املنتجون السوريون أمهية كمستثمرين جدد، ومع ذلك فإن هذه الشركات ليست 

                                                 
1 Akgündüz, Y. E., M. van den Berg, and W. Hassink  The Impact of Refugee Crises on Host 
Labor Markets: The Case of the Syrian Refugee Crisis in Turkey. IZA Discussion Paper No: 
8841, February, 2015. 
2 Alpaslan, İ.BSuriye Krizi Türkiye Ekonomisini Nasıl Etkiler?[How does the Syrian Crisis 
affect the Turkish Economy?], TEPAV (Turkish Economic Policy Research Foundation) 
Evaluation Note, N201148, August 2012  



                                             محدان حممد الطيب: األستاذ  ــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

181   03012019  
 

 

 

استثمارات كبرية فهي يف الغالب شركات صغرية ومتوسطة احلجم يتمحور طبيعة نشاطها يف 

 .1األطعمة واملنسوجات يف غالب األحيان
باإلضافة إىل إجياد أسواق  تعد التجارة احلدودية اليومية مصدرا هاما للدخل،

جديدة من قبل الشركات القائمة، لقد إستفاد مجيع أصحاب املشاريع يف املحافظات 

احلدودية ممن هم على دراية بثقافة ممارسة النشاطات التجارية يف سوريا خالل تطبيع 

 .20002العالقات يف عام 

ومع ذلك  فإن اقتصاديات هذه املناطق تضررت بشدة بسبب الصراع السوري  

نتيجة عالقاهتا الوثيقة مع اجلانب اآلخر من احلدود، ومع ذلك زاد  النشاط التجاري بعد 

نتيجة لزيادة نشاط العمل اإلنساين يف املناطق احلدودية، أين تقوم احلكومة  2013عام 

نبية بشراء مواد املساعدات اإلنسانية املرسلة إىل سوريا التركية ومنظمات اإلغاثة األج

 .3من الشركات املحلية يف املناطق احلدودية
باإلضافة إىل كل ما سبق هناك تأثري آخر على التجارة التركية أىل و هو 

اخنفاض الصادرات بسبب زيادة تكلفة النقل الربي، حيث و قبل إنفجار األزمة شكلت سوريا 

لرئيسي للصادرات التركية إىل شبه اجلزيرة العربية لكن بعد األزمة أجربت املمر الربي ا

أعمال العنف واالعتداءات على شركات النقل التركية املصدرين على تغيري املسارات، أو 

 .4إختيار وسائل نقل بديلة أخرى أكثر أمنا ولكنها أكثر تكلفة

الربية التركية خاصة  أدى هذا الوضع إىل خسائر ومشاكل مالية لشركات النقل

أولئك الذين يستخدمون اإلئتمانات البنكية، حيث يتطلب تغيري املسارات تغيري األسواق 

 .5ومنط العمليات والتوثيق  وهي مكلفة من حيث الوقت واملال

 . آثار على سوق العمل:2
إن اإلنكماش يف عائدات الشركات التجارية وإخنفاض يف الشركات التركية  

 التجارة مع سوريا، هلا أيضا آثار خطرية على سوق العمل التركي فالتأثري األكثر العاملة يف

                                                 
1 ORSAM (Center for Middle Eastern Strategic Studies) and TESEV (Turkish Economic and 
Social Studies Foundation), (2015). Effects of the Syrian Refugees on Turkey. ORSAM AND 
TESEV Report No. 195. Ankara, January 2015. 
2 Akgündüz, Y. E., M. van den Berg, and W. Hassink ,op.cit. 
3Altundeğer, N. and M. Yılmaz, (2016). İç Savaştan Bölgesel İstikrarsızlığa: Suriye Krizinin 
Türkiye’ye Faturası [From Civil War to Instability: The Impact of Syrian Crisis on Turkey], 
Suleyman Demirel University the Journal of Faculty of Economics and Administrative 
Sciences, 21 (1), pp. 289-291  
4Öztürk, B., (2012). Avrupa Birliği’nin İran ve Suriye Politikasının Türkiye’ye Etkisi [The 
Impact of the European Union’s Iran and Syria Policies on Turkey], Ortadoğu Analiz, 4(48), 
pp. 49-52  
5 Alpaslan, op.cit. 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ األوضاع االقتصادية واالجتماعية يف تركياإنعكاسات النزاع يف سوريا على  

182 

 

 

 

مباشرة على سوق العمل، ناتج عن تدفق الالجئني السوريني تركيا هي البلد املضيف الذي 

مليون الجئ مسجل يعيشون يف البالد  3.2يضم أكرب عدد من الالجئني يف العامل مع أكثر من 

ماليني من هؤالء الالجئني هم من السوريني الفارين  3، أي ما يقارب 2017 فريلإعتبارا من أ

 . 1من الزناع يف بالدهم

٪ من هؤالء الالجئني يعيشون خارج خميمات الالجئني موزعة على 90ويقدر أن 

( 482.443مقاطعة إدارية يف تركيا، يعيش عدد من الالجئني يف إسطنبول ) الجئ 81

(، غازي 386.264الجىء(، هاتاي )الجئ  421.914دودية )ومقاطعات شانلورفا احل

 11( يف 94.784( وماردين )الجىء 125.507الجئ(، كيليس )الجئ  330.325عنتاب )

 .  20172ماي 

ومع استمرار الزناع بدأ الالجئون يف اهلجرة إىل املحافظات الغربية األكثر نشاطا  

قاء على قيد احلياة حيث تستضيف مناطق واستقرارا مع املزيد من فرص العمل من أجل الب

الجىء( 149.203الجىء( ومرسني) 157.402حضرية صناعية يف أضنة )

 .3الجئ( 110.149الجئ( وبورصة ) 110.126وإزمري)
وضع الالجئني السوريني هو موضوع ساخن بني كل من تركيا و اإلحتاد األورويب 

 حلالة الالجئني منذ األيام األوىل حيث سلطت وسائل اإلعالم الضوء على البعد اإلنساين

، فبينما تستضيف تركيا ثالثة ماليني سوري  من الصعب جتاهل أنه ال يوجد تأثري 4للصراع

يضاف  سوق العمل التركي.  وكأي اقتصاد ناشئ آخر  فإن سوق العمل التركي  للسوريني على 

لوطين واملحلي معا، ومع ذلك الالجئني السوريني خيلق مشاكل لسوق العمل على املستويني اله 

ومبا أن الغالبية العظمى من الالجئني السوريني يعملون بشكل غري رمسي فمن الصعب للغاية 

 تكوين فكرة عن التأثريات اإلمجالية للتدفق يف سوق العمل التركي.
يتمركز معظم الالجئني السوريني يف املحافظات اجلنوبية واجلنوبية الشرقية 

قريبة جغرافيا من سوريا، حيث أدى هذا العدد اهلائل منهم إىل إرتفاع البطالة املجاورة أو ال

يف هذه املقاطعات بسبب إرتفاع عدد الالجئني، حيث أن معدالت البطالة يف املقاطعات 

                                                 
1 EC (European Commission), Turkey: Refugee crisis. European Civil Protection and 
Humanitarian Aid Operations (ECHO) Factsheet, April 2017. Available at: 
http://ec.europa.eu/echo/files/aid/countries/factsheets/turkey_syrian_crisis_en.pdf. Retrieved 
on: 28/01/2019 . 
2 Ibidem. 
3 GİGM (Republic of Turkey Ministry of Interior Directorate General of Migration 
Management), (2017). Migration Statistics for Refugees under Temporary Protection. 
Retrieved on 2019/01/29. http://www.goc.gov.tr/icerik3/gecici-koruma_363_378_4713.  
4 Kızıl,C,op.cit. 

http://ec.europa.eu/echo/files/aid/countries/factsheets/turkey_syrian_crisis_en.pdf
http://www.goc.gov.tr/icerik3/gecici-koruma_363_378_4713
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اجلنوبية من هاتاي، كهرمان مرعش، عثمانية أضنة ومرسني تزايدت النسب منذ عام 

20111. 

ة على إقتصادات هذه املقاطعات اليت كانت معدالت ووضع هذا الوضع ضغوطا كبري

البطالة فيها مرتفعة بالفعل، حيث يعترب العمال الزراعيني املومسيني الذين يسافرون من 

املقاطعات اجلنوبية الشرقية األناضولية للعمل الزراعي يف مواسم احلصاد، هم املجموعة 

من السوريني غري املهرة الذين هم على األكثر تضررا، حيث يوجد اآلن عدد كبري و  متزايد 

، بسبب تدفق العمالة غري املاهرة  فإن 2استعداد للقيام بنفس الوظائف بأجور منخفضة

العمالة التركية غري املاهرة وغري املتعلمة، وخاصة النساء تزدحم  يف سوق الوظائف غري 

 الرمسية خاصة يف القطاع الزراعي.

كما أدى تزايد عدد الالجئني السوريني كذلك إىل زيادة يف البطالة بالنسبة للعمال 

األتراك غري الرمسيني وخاصة للفئات املحرومة، والذي أوجد أيضا زيادة طفيفة يف 

التوظيف الرمسي، وقد يكون سببها النشاط االجتماعي واإلنساين املكثف يف املنطقة، 

البطالة يف القطاع غري الرمسي مت مالحظة اخنفاض يف وبالتوازي مع إرتفاع معدالت 

 .3مشاركة القوى العاملة خاصة النساء 
بيد أن الزيادة يف العمالة الرمسية هي تطور مرغوب لإلقتصاد التركي لطاملا  

كانت العمالة غري املسجلة مشكلة هيكلية لسوق العمل التركي، ووفقا ألحدث اإلحصاءات 

٪ من العاملني يعملون بدون ضمان 32،5(، فإن  TURKSTAT TUIKالصادرة عن ) 

اجتماعي، هؤالء الذين عملوا سابقا يف الوظائف غري الرمسية يبحثون اآلن عن وظائف 

 .4رمسية

ورغم أنه نظريا يف حالة وفرة العمالة أو يف هذه احلالة فإن منحىن عرض  

حدث إخنفاض يف األجور، والسبب العمالة املتحول إىل اخلارج، والذي سببه تدفق الالجئني أ

                                                 
1 İçduygu, A.,Turkey: Labour Market Integration and Social Inclusion of Refugees. European 
Parliament Directorate General for Internal Policies, Policy Department A: Economic and 
Scientific Policy, Study for the EMPL Committee, IP/A/EMPL/2016-13, P..328, December, 
2016.  
2 Hayata Destek İnsani Yardım Derneği ( Support to Life Humanitarian Aid Association), 
(2014). Mevsimlik Gezici Tarım İşçiliği Araştırma Raporu [Seasonal Migrating Agricultural 
Labor Research Report.  
3 GİGM (Republic of Turkey Ministry of Interior Directorate General of Migration 
Management),op.cit 

متحصل عليه من معهد واشطن  ،بطرق غري متوقعة احلرب يف سوريا تؤثر على تركياسونر جاغابتاي،  4

affecting-war-analysis/view/syrias-https://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-الرابط 

ways-unexpected-in-turkey  29/01/2019تاريخ االطالع.  

https://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/view/syrias-war-affecting-turkey-in-unexpected-ways
https://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/view/syrias-war-affecting-turkey-in-unexpected-ways
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األخر هو أن الالجئني السوريني يرغبون يف العمل مقابل أجور أقل، بغض النظر عن الطابع 

 الرمسي أو غري الرمسي للوظائف. 

هذا الوضع لألسف يزيد من إحتمال إستغالل الالجئني السوريني مما يؤدي إىل  

لعديد من أسر الالجئني احلصول على موارد مزيد من الفقر بني عائالت الالجئني، وحتاول ا

حمدودة متكنوا من جلبها معهم، مث إن التدفق اهلائل لالجئني يف مناطق معينة زاد من أسعار 

وكنتيجة سلبية فإن عمالة األطفال يف املقاطعات  االحتياجات األساسية مثل املأوى والطعام

الت الالجئني الذين يعملون يف وظائف ذات العدد الكبري من الالجئني تتزايد مع أطفال عائ

غري رمسية مثل مجع النفايات إلعادة التدوير مقابل أجور يومية منخفضة للغاية من أجل 

 .1املسامهة يف البقاء على قيد احلياة و ألسرهم
إن إضفاء الطابع الرمسي على وضع الالجئني السوريني من أجل توفري فرص عمل  

من اإلستغالل، مسألة مهمة يف جدول أعمال احلكومة التركية  أكثر أمنا، وبالتايل منعهم

األجانب يف إطار احلماية بتصاريح عمل " اللوائح املتعلقة  2016حيث صدر يف " جانفي 

املؤقتة" ال ميكن لألجانب اخلاضعني للحماية املؤقتة العمل بشكل مستقل أو ال ميكن 

 .2توظيفهم بدون تصريح عمل قانوين

نب اخلاضعني للحماية املؤقتة أن يتقدموا بطلب إىل وزارة العمل ميكن لألجا 

"، كما حتت احلماية املؤقتةأشهر من تاريخ تسجيلهم " 6للحصول على تصريح عمل بعد 

سوف يقوم صاحب العمل الذي يريد توظيف السوريني بتقدمي طلبات احلصول على تصاريح 

وهو يسمى تصريح  ن قبل الالجئني أنفسهمكما ميكن تقدمي الطلبات مالعمل عرب اإلنترنت، 

 ، يف مكان العمل املطلوب للحصول على تصريح عمل.عمل مستقل

٪ من املواطنني 10ال ميكن أن يتجاوز عدد الالجئني العاملني حتت احلماية املؤقتة 

األتراك املستخدمني، إذا ثبت من قبل صاحب العمل أنه ال يوجد مواطنني أتراك مؤهلني 

فظة ميكنهم أداء نفس الوظيفة اليت يعمل هبا العمال األجانب ال جيوز تطبيق هذه يف املحا

 .3احلصة

                                                 
1 IRC (International Rescue Committee),Economic Impact of Syrian Refugees Existing 
Research Review& Key Takeaways. Policy Brief.op,cit. 

 سونر جاغابتاي،مرجع سابق. 2
3 Kızıl, C.,Turkey’s Policy on Employment of Syrian Refugees and its Impact on the Turkish 
Labour Market, in “Turkish Migration 2016 Selected Papers” (Eroglu,D., Cohen, J.H. and 
Sirkeci, I. eds.), pp. 164-170. London: Transnational Press London. 
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ومع ذلك يتم إعفاء الالجئني العاملني يف وظائف زراعية غري رمسية أو مومسية 

من احلصول على تصريح عمل وأفضل توجيه يف هذا النظام هو أنه ال ميكن دفع أجور حتت 

حتت احلد األدىن لألجور وهبذه الطريقة، فإن العمل واالستغالل  احلماية املؤقتة لألجانب

غري القانونيني لالجئني السوريني سيتم منعه، وزيادة املداخيل إىل املستوى األدىن لألجور 

 .1سيساهم يف احلد من الفقر بني الالجئني
تطور إجيايب آخر هو أن هناك عدد متزايد من رجال األعمال الالجئني الذين 

كون أعماهلم اخلاصة على الرغم من أن هذه الشركات عبارة عن مؤسسات صغرية ميل

ومتوسطة احلجم، إال أهنا ختلق فرص عمل لكل من رجال األعمال وغريهم من الالجئني، 

وفقا إلحصاءات وزارة االقتصاد التركية فقد إرتفع عدد الشركات اليت أنشأها السوريون 

، وهذا االجتاه املتزايد 2016يف هناية ديسمرب  3679إىل  2015يف جوان  2827من 

 .20162ديسمرب  31شركة أسسها رواد أعمال سوريون يف  5654مستمر حيث توجد اآلن 
 . آثار على االستهالك :3

سامهت الشركات اليت أنشأها السوريون أيضا يف إستعادة الصادرات التركية  حيث 

األتراك ومجيع الشركات التركية األخرى حيث ومع إرتفاع أهنا تتنافس أيضا مع املصدرين 

عدد الالجئني السوريني، مييل الالجئون إىل تفضيل الشركات السورية، ومن مث فإن املداخيل 

العالية اليت تتمتع هبا الشركات التركية، وال سيما أصحاب املتاجر الصغرية يف بداية الزناع 

سات مملوكة لالجئني، كما تعمل هذه الشركات على يف سوريا، جيري نقلها اآلن إىل مؤس

إحداث تغيريات يف اإلقتصاديات احلضرية، حيث مت نشر صور يف وسائل اإلعالم التركية و 

يف الشوارع اليت حتتلها الشركات السورية بالكامل، كما تغريت أذواق املستهلكني األتراك يف 

 غذائية التقليدية السورية.املدن وتزايد الطلب على املأكوالت واملنتجات ال
عدد الالجئني هو عامل آخر يسهم يف زيادة اإلستهالك وخاصة يف املحافظات 

احلدودية على الرغم من أن اإلقتصاديات اإلقليمية يف احلدود تعاين من صعوبات بسبب 

الوضع األمين املتردي، إال أن عددا كبريا من الالجئني يعاين من إرتفاع الطلب على مجيع 

لسلع، ال سيما الغذاء واملأوى عالوة على ذلك فإن زيادة النشاط اإلنساين من داخل تركيا ا

 .3وخارجها هو عامل آخر لزيادة استهالك السلع واخلدمات املتخصصة
                                                 

 بتاي،مرجع سابق.سونر جاغا 1
2 Ministry of Economy of Republic of Turkey, (2017). Foreign Direct Investment Statistics. 
http://www.ekonomi.gov.tr/portal/faces/home. Accessed on: 2019/01/30. 
3 Altundeğer, N. and M. Yılmaz,op,cit.p.296. 

http://www.ekonomi.gov.tr/portal/faces/home
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من ناحية أخرى فإن اإلرتفاع يف أسعار الغذاء واإلجيارات يعوض اآلثار التحفيزية 

فظات احلدودية وقد خلق تدفق الالجئني شحا يف لعدد كبري من الالجئني وخاصة يف املحا

سوق العقارات املستأجرة على الرغم من أن الشقق واملنازل يف غازي عنتاب وكيليس وهاتاي 

 .1وأضنة يفضلها معظم الالجئني ذوي مستوى الدخل املتوسط
عندما يتم التمييز حسب وضع عمل الالجئني  فإن أسعار املستهلكني يف القطاعات 

لرمسية كثيفة العمالة آخذت يف االخنفاض، بينما ظلت األسعار دون تغيري يف غري ا

٪، 2.5القطاعات الرمسية كثيفة العمالة و إخنفضت أسعار املستوى العام للمستهلكني حوايل

إن الغالبية العظمى من الالجئني السوريني هم من العمال الريفيني وغري املهرة يسعون إىل 

قاطعات ويزيدون أسعار تأجري العقارات اليت تطلبها منخفضة إقامة أرخص يف هذه امل

 .2الدخل

هذا الوضع ال يضغط فقط على العائالت التركية ذات الدخل املنخفض ولكنه 

خيلق أيضا مشاكل يف التنمية احلضرية واإلقليمية بسبب زيادة املستأجرين األتراك ويف 

ضافية مع توقعات إيرادات إجيار أكثر، عملية تشييد املباين غري القانونية والطوابق اإل

مييل البناءون غري القانونيني أيضا إىل اهلروب من الضرائب العامة واملحلية مما يضع أيضا 

 عبئا على ميزانيات اإلدارات املحلية والبلديات التركية.

 . اآلثار على اإلنفاق العام4
باشرة لتجهيز باإلضافة إىل التهرب من الضرائب هناك تكاليف إضافية م 

خميمات الالجئني وإمدادها واحلفاظ على أمن احلدود والتكاليف غري املباشرة لزيادة 

تكاليف الشرطة يف املدن اليت يتركز فيها جتمعات الالجئني، فظال عن عدم وجود بيانات 

واضحة عن النفقات على مجيع جوانب الالجئني فهيئة إدارة الكوارث والطوارئ أنفقت 

والتكاليف الشهرية ملراكز الالجئني اليت أنشئت  2016مليار دوالر أمريكي حىت  5.1حوايل

مليون دوالر  20مليون لرية تركية)حوايل  70مدن احلاويات( هي  -من قبل الدولة )اخليام

دوالرا أمريكيا( لكل الجئ  28لرية تركية)حوايل  100أمريكي( و تدفع احلكومة التركية 

" لتلبية احلاجات األساسية برنامج التكيف االجتماعيملسجلني يف" شهريا جلميع الالجئني ا

                                                 
1 Orsam and Tesev.op,cit.p 203. 
2 Abu-Ghunmi,. and C. Larkin.op.cit.p549. 
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ألف من هؤالء الالجئني  600ماليني الجئ بطلب هلذا الربنامج حىت اآلن، وبدأ  3.1تقدم 

 .1لرية تركية 100يف احلصول على دفعات شهرية قدرها 
يد من أما بالنسبة للنفقات العسكرية بسبب زيادة النشاط على احلدود والتهد 

مليار دوالر أمريكي  2.1قبل املجموعات اإلرهابية، فقد زاد اإلنفاق العسكري التركي بنحو 

، يصعب متييز أي جزء من هذه الزيادات ناجم عن الصراع 20132و  2011بني عامي 

 السوري مبا أن تركيا كذلك حتارب األكراد لفترة طويلة.
اخلارجية السلبية إلستضافة هناك أيضا تكاليف غري مباشرة بسبب العوامل  

أعداد كبرية من الالجئني يف املستشفيات املنتشرة يف املناطق احلدودية اليت لديها كثافة 

متزايدة بسبب الالجئني، ومبا أن ميزانيات البلديات حمددة حسب عدد السكان  فإن الزيادة 

لق بالتلوث وتقدمي السريعة يف عدد السكان يف املدن املفضلة لالجئني هي خلق مشاكل تتع

 .3اخلدمات العمومية
كجار لسوريا  شهدت تركيا آثار الصراع السوري بشكل أكثر حدة بسبب التدفق  

الضخم لالجئني، حيث أحدث ضغطا هائال على سوق العمالة منخفضة األجر، فالغالبية 

يني، وكان العظمى من الالجئني السوريني يف تركيا هم أفراد منخفضوا املهارات، و من الريف

على تركيا توفري مراكز الالجئني واملساعدات املالية حيث أن هؤالء الالجئني كلفوا تركيا 

 .4مليار دوالر سنويا  2ما يقرب من 

التجارة مع سوريا توقفت و تزايدت أسعار السلع واإلجيارات للفئات ذات الدخل 

تزايد الطلب علي املنازل املنخفض، و انتعشت أسواق العقارات مع تزايد عدد الالجئني و

والشقق، كل هذه التطورات خلقت معارضة يف املجتمع التركي، حيث أصبح ينظر إىل 

 الالجئني السوريني كسبب رئيسي للبطالة وتضخم األسعار وزيادة اجلرمية يف املدن التركية.
ومع ذلك حدثت تطورات إجيابية حيث أدى ازدحام العمالة السورية يف األسواق 

ألجور املنخفضة إىل زيادة معدالت االلتحاق باملدارس، كما زادت الشركات اململوكة ذات ا

للسوريني من نسب اإلستثمار األجنيب املباشر والنشاط االقتصادي يف املناطق احلضرية، إال 

أنه ورغم كل هذا فإن العديد من هذه الشركات عبارة عن متاجر صغرية، وورشات نسيج و 

 ئب منخفض جدا.عائداهتا من الضرا

                                                 
1 EC (European Commission,Op,Cit. 
2 SIPRI (Stockholm International Peace Research Institute), (2017). SIPRI Military 
Expenditure Database. Available at: https://www.sipri.org/databases/milex.  
3 EC,European Commission,Op.Cit 
4 Ibidem. 

https://www.sipri.org/databases/milex
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كما بدأت تظهر ثقافة جديدة تتطور يف بعض املناطق احلضرية ال سيما من خالل  

ارتياد املواطنني األتراك املطاعم السورية وبعض الشركات الصغرية واملتوسطة احلجم اليت 

تعرف بطبيعة احلال كيفية إدارة األعمال يف سوريا و حتافظ على الطرق التجارية بني 

حتاول إبقاءها مفتوحة، ولكن ال يزال من غري الواضح عدد الشركات اليت تعمل البلدين و

مع الشركاء األتراك وعدد الوظائف اليت يقومون بإنشائها ونتيجة لذلك  يشري هذا املوقف 

 .1إىل حتويل ثروة من التجار األتراك إىل التجار السوريني

يا والذي إنفجر  نتيجة ما ميكن قوله مما سبق هو أن الصراع العنيف يف سور 

تداعيات الربيع العريب، غري األجندات السياسية لبعض الدول قامت بتدويل األزمة 

 السورية، وإعادة إحياء اخلصومات القدمية بني الدولتني.

أما من الناحية االقتصادية أدى الصراع إىل تضرر التجارة، وتغري ظروف سوق  

هالك واإلنتاج وزيادة اإلنفاق العام يف بعض البلدان العمل، وإحداث تغريات يف أمناط اإلست

 املتضررة  عموما و تركيا بشكل خاص.

 خامتة :

يف األخري ومما سبق ذكره ميكن القول أن العامل ما زال يعاين من نتائج الربيع 

العريب هذه الظاهرة متعددة األوجه، واإلقتصاد هو واحد من هذه األبعاد على الرغم من 

الربيع العريب مل يكن له تأثري مباشر على تركيا، إال أن أحد نتائجه الثانوية وهو الصراع أن 

 السوري، خلق مشاكل كبرية لتركيا.

حيث يبدو جليا أنه كلما إستمر الصراع، كلما حدثت تغريات أكرب يف احلياة  

 لعمل.اإلقتصادية واإلجتماعية يف تركيا بشكل رئيسي من خالل التغيريات يف سوق ا

كما أنه من الصعب للغاية تقدير آثار الزناع املتواصل يف سوريا على املدى  

الطويل،إال أن هناك شيء واحدا واضح أن شيئا سلبيا حدث للمجتمع التركي خاصة يف 

املناطق املحادية والقريبة من مناطق التوتر قد يكون له عواقب سلبية بعيدة املدى  للدول 

 األخرى.

اع يف سوريا تداعيات أخرى متعلقة بالعالقات اإلقتصادية مع دول كما أن للزن  

اجلوار تأثرت خاصة مع العراق الدول العربية األخرى، وقوى إقليمية أخرى كروسيا سنة 

إقتصاديا هاما  وسوقا، لكن ما ميكن الوقوف عنده هو أن تركيا فقدت وعاءا جتاريا 2016

                                                 
1 Ministry of Economy of Republic of Turkey.op.cit. 
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ة السورية ومواقفها من الثورات العربية اليت مع سوريا بسبب تدخلها السليب يف األزم

 إنعكست سلبا على التجارة واإلقتصاد التركي.

لعب عامل اجلوار اجلغرايف بني البلدين كمحدد النتشار تداعيات األزمة السورية 

يف الداخل التركي ولعل تدفق الالجئني السوريني لعب دورا مهما يف ماشهدته تركيا من 

 من املدن احلدودية وحىت يف الداخل التركي. تداعيات مست الكثري

فشل السلطات التركية يف إدارة أزمة الالجئني السوريني كان سببا يف التداعيات 

 السلبية اليت حلقت باقتصاد املدن احلدودية التركية وغريها من املناطق

وعليه ضروري جدا أن تعيد تركيا النظر يف سياساهتا اخلارجية والعمل على 

عالقاهتا مع الدول العربية وتصحيح كل األخطاء اليت إرتكبتها خالل فترة الربيع  تطبيع

 العريب لكي تتجاوز على األقل التأثريات السلبية على اإلقتصاد التركي.
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